
Bernardinho, 
o ‘multicampeão’,
fala ao Metro {pág 15}

Brasil e Argentina
empatam em
estreia no Pan {pág 13}
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Obras em rodovias
não saem do papel

Das 110 obras de recuperação de estradas mineiras que deveriam estar prontas antes das chuvas, 
28 nem sequer saíram do papel De acordo com o governo do Estado, a culpa é da burocracia {pág 03}

Serra da Moeda foi indicada para integrar a Lista de
Monumentos Mundiais em Perigo Local é considerado um
dos patrimônios culturais e ambientais de Minas {pág 02}

Atraso na
entrega
dará multa

8 mil vagas em
supermercados 
Empresas de Minas procuram
mão de obra {pág 03}

Construtoras terão de pagar
2% do valor já pago pelo imóvel
em caso de descumprimento do
prazo acordado Decisão de SP
vale para todo o país {pág 06}

Construção

Greve leva o
caos à Grécia 
País enfrenta pior protesto
desde o início da crise {pág 07}

Natureza
em risco

Do alto da Serra da Moeda, um horizonte belíssimo

Mín 13°C
Máx 24°C

BELO
HORIZONTE
Quinta-feira, 
20 de outubro de 2011

Edição nº 16, ano 1

SATER
DEDILHA SUA FAMOSA 
VIOLA NA CAPITAL {pág 08}

GUSTAVO ANDRADE/METRO BH
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Serra da Moeda está
em risco, diz ONG
Localizada entre os municí-
pios de Nova Lima e Jecea-
ba, Grande BH, a Serra da
Moeda pode ser o próximo
monumento brasileiro a re-
ceber recursos internacio-
nais para sua preservação. A
região foi indicada pela or-
ganização não governamen-
tal Arca AmaSerra (Associa-
ção de Recuperação e Con-
servação Ambiental) para
integrar a Lista de Monu-
mentos Mundiais em Perigo
da WMF (World Monu-
menst Fund).

Na avaliação da diretora
de programas do WMF para

América Latina, Espanha e
Portugal, Norma Barbacci, o
dossiê elaborado pela orga-
nização sobre a Serra da
Moeda deixou evidentes a
relevância da proteção do
conjunto montanhoso e as
ameaças que o cercam, sen-
do quase certa a sua aprova-
ção para ingresso na próxi-

ma lista de bens mundiais
em perigo.  “Nosso objetivo
é despertar a atenção inter-
nacional para heranças cul-
turais excepcionais que ne-
cessitam de assistência e
proteção", destacou Norma. 

O coordenador da Pro-
motoria Estadual de Defesa
do Patrimônio Cultural e
Turístico de Minas Gerais,
Marcos Paulo de Souza Mi-
randa, ressaltou a impor-
tância da mineração na
Serra da Moeda, mas disse
que não pode admitir a
destruição de locais dota-
dos de excepcional valor,

como é o caso da Serra da
Calçada e do Pico do Enge-
nho. “É preciso encontrar
um ponto de equilíbrio, e
iremos atuar forte nesse
sentido”, advertiu.

A Serra da Moeda reúne
um variado conjunto de
bens culturais e ambientais
como sítios arqueológicos
pré-históricos com pinturas
rupestres, grutas, cavernas
e áreas turísticas, como o
Clube do Voo do Topo do
Mundo. Atualmente, o úni-
co bem brasileiro inscrito
na Lista é o Centro Histórico
de Salvador. METRO BH

Região foi indicada para integrar a Lista de Monumentos Mundiais em 
Perigo Local reúne diversificado conjunto de bens culturais e ambientais

Serra da Moeda pode receber recursos internacionais para sua preservação

GUSTAVO ANDRADE/METRO BH

Caminhada reforça
direitos das crianças
O Fórum Estadual de Com-
bate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente e o
Fórum Interinstitucional de
Enfretamento à Violência
Doméstica, Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e
Adolescentes de Minas se
uniram para realizar, on-
tem, mais uma edição do
“Cortejo dos Direitos da
Criança e do Adolescente”.

Com o tema “Ser Criança
é...”, a ação reuniu centenas

de jovens para um cortejo
que passou pelas ruas do
centro da capital. Promovi-
do pelo segundo ano conse-
cutivo, a caminhada foi um
dos eventos de comemora-
ção  do Dia das Crianças  e
contou com participação es-
pecial de percussionistas.
Um dos alertas do manifes-
tações foi contra o trabalho
infantil em desrespeito aos
Direitos das Crianças e dos
Adolescentes. METRO BH

BH vai 
sediar 12a

feira de 
franquias
Realizada nas principais
capitais do país de forma
itinerante, a 12ª Franchi-
sing Fair será realizada pe-
la segunda vez na capital.
O objetivo da feira é pro-
porcionar oportunidades
para franqueadores que
desejam expandir suas re-
des naquela região. O fatu-
ramento total das fran-
quias no país alcançou no
ano passado a marca de R$
75.987 bilhões, conforme
dados da ABF (Associação
Brasileira de Franquias).

Já o número de redes
em operação cresceu
12,9% e o número de uni-
dades chegou a 86.365, um
incremento de 8% em rela-
ção ao ano anterior. A feira
oferecerá também pales-
tras para pessoas interes-
sadas em obter informa-
ções sobre como torna-
rem-se franqueados ou
franqueadores. O evento
será realizado nos dias 3, 4
e 5 de novembro, no Mi-
nascentro. METRO BH

Emprego

Carteira 
assinada
cresce em
Minas
Dados do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e De-
sempregados), di-
vulgados pelo MTE
(Ministério do Tra-
balho e Emprego),
apontam que Mi-
nas Gerais gerou
3.354 empregos
com carteira assi-
nada no mês de se-
tembro de 2011. O
Caged indicou
crescimento, prin-
cipalmente, nos se-
tores de Serviços,
com saldo positivo
de 10.700 postos.

METRO BH

“É preciso encontrar
um ponto de
equilíbrio, e iremos
atuar forte nesse
sentido.”
MARCOS P. DE SOUZA, PROMOTOR

Selo 
empresarial 
RECONHECIMENTO. O go-
vernador em exercício,
Alberto Pinto Coelho,
participa hoje, no Palá-
cio Tiradentes, da ceri-
mônia de entrega do
Selo de Responsabilida-
de Empresarial
2011/2012 a empresas
que se destacaram pela
contribuição ao desen-
volvimento do Norte de
Minas e Vales do Jequi-
tinhonha, São Mateus,
Rio Doce e Mucuri. 

METRO BH

Anastasia
visita Suíça
NEGÓCIOS. O governador
Antonio Anastasia visi-
tou, ontem, em Zuri-
que, a sede de duas
multinacionais com
presença em Minas Ge-
rais, a Holcim, maior
produtora de cimento
do mundo, e a ABB, cor-
poração que atua na
produção de equipa-
mentos e sistemas para
diversos setores indus-
triais.

METRO BH

Breves

GLAUCIANE SILVA/AMAS

Cortejo seguiu até o Parque Municipal

Cotações
Dólar

+ 0,96%
(R$ 1,77)

+ 0,15%
(R$ 2,42)

- 0,12%
(54.966 pts)

Euro

Bovespa
Selic

(11,50%)

Salário
mínimo
(R$ 545)



A proibição do uso de saco-
linhas plásticas tradicio-
nais no comércio de Belo
Horizonte parece ter sido
incorporada no dia-a-dia
dos consumidores. Desde
18 de abril, quando a medi-
da entrou em vigor,  78 mi-
lhões de unidades deixa-
ram de circular na capital.

São cerca de 360 tonela-
das de plástico a menos
nas ruas da cidade desde
abril. Se colocadas lado a
lado, as sacolinhas forma-
riam uma tira de 20 mil
km - distância suficiente
para ir e voltar da capital
até Londres, na Europa.

A média de sacolinhas
usadas diariamente nos es-
tabelecimentos caiu de 450
mil para 15 mil, redução
de 97%, segundo balanço
divulgado ontem pela
Amis (Associação Mineira
de Supermercados).

A única sacolinha per-
mitida no comércio é a fei-
ta de amido de milho, co-
mercializada a R$ 0,19. Se-
gundo a Associação, esse

modelo tem impacto am-
biental inferior ao provoca-
do pelas antigas sacolinhas
plásticas.

Com a chegada das festi-
vidades de fim de ano, a
previsão da Amis é de que
o número de sacolinhas de
amido comercializadas por
dia suba para 18 mil. A
Amis acredita que , passa-
do o Natal, a tendência se-
rá de nova queda. No pri-
meiro semestre do ano que
vem, o uso poderá chegar a
apenas dez mil unidades
em circulação todos os
dias. METRO BH

Burocracia emperra
obras em rodovias
Das 110 obras anunciadas
para evitar inundações du-
rante o período chuvoso
nas estradas federais e esta-
duais mineiras, 28 ainda
nem começaram a sair do
papel. As restantes já estão
concluídas ou devem ser fi-
nalizadas até o fim do ano. 

As obras estão orçadas
em R$ 70 milhoes e são
feitas em estradas que cor-
tam municípios que decre-
taram situação de emer-
gência no período chuvoso
passado, a maioria deles
nas regiões Sul, Leste e Zo-
na da Mata.

Só na última temporada
de chuvas foram 371 pon-
tes destruídas e 669 danifi-
cadas em Minas, segundo
a Defesa Civil Estadual.

“Recurso não é tão difí-
cil e fazer a obra não é tão
difícil, mas elas não estão
totalmente prontas em
função do processo buro-
crático”, argumentou o Se-
cretário de Transportes e
Obras Públicas, Carlos

Melles.
Ontem, no lançamento

do plano mineiro de ação
para a temporada chuvosa,
a Defesa Civil Estadual in-
formou que manterá equi-
pes de prontidão para
atender aos chamados de
urgência relacionados a
chuva.

O órgão espera contar
ainda com o novo radar
meteorológico, em fase de
instalação na cidade de
Mateus Leme, para poder
prevêr com antecedência a
ocorrência de tempestades
na região metropolitana.

Minas Gerais também
foi um dos cinco estados
escolhidos para testar um
projeto do governo federal
que pretende disponibili-
zar um cartão de crédito
emergencial de ajuda aos
municípios atingidos pe-
las chuvas.

Das 110 obras antienchente anunciadas para as estradas mineiras, 28
ainda não saíram do papel Governo culpa burocracia pela demora

Uso de sacolinhas cai
97% em BH após lei

Moradores da Pampulha lançam
campanha em defesa da Lagoa

Moradores da Pampulha
lançaram ontem um movi-
mento que pretende co-
brar o cumprimento das
obras de revitalização da
Lagoa, um dos principais
cartões-postais da cidade.
Três projetos de despolui-
ção já foram anunciados

(dois pela prefeitura e um
pela Copasa), orçados em
R$ 222 milhões. 

O “Somos Pampulha”
planeja atuar em seis ei-
xos, em parceria com fun-
dações e empresas da re-
gião. “Vamos divulgar as
ações que estão sendo de-

senvolvidas para preser-
var a Lagoa e também
pressionar a prefeitura pa-
ra que ela execute os pro-
jetos anunciados", expli-
cou Marcelo Haddad, mo-
rador da Pampulha e um
dos idealizadores do movi-
mento. METRO BH

Oito mil domicílios lançam esgoto sem tratamento na Lagoa da Pampulha 

FREDERICO HAIKAL/HOJE EM DIA/FUTURA PRESS
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Só dois novos
casos de 
dengue em BH
SAÚDE. Belo Horizonte re-
gistrou na última semana
apenas dois novos casos de
dengue, na região Leste.
Desde o início do ano, já
foram confirmados 1.503
casos da doença, número
97% menor do que o regis-
trado no mesmo período
do ano passado, aponta ba-
lanço divulgado ontem pe-
la Secretaria Municipal de
Saúde. METRO BH

Nova audiência
do Orçamento
na Câmara
CONTAS PÚBLICAS. A Comis-
são de Orçamento e Finan-
ças da Câmara Municipal
realiza hoje, às 10h, a ter-
ceira e última audiência
para discutir a Lei Orça-
mentária 2012, com obje-
tivo de recolher sugestões
da população sobre os in-
vestimentos. A prefeitura
espera investir R$ 8,8 bi-
lhões - R$ 800 milhões a
mais do que em 2010. A
previsão é de aumento de
repasses para a saúde e
obras da Copa e queda  pa-
ra as áreas de cultura e ha-
bitação. METRO BH

Breves

“Ponto para o
consumidor, para o
comerciante e para
o meio ambiente,
já que houve
queda no descarte
pela diminuição do
consumo.”
MARIA DALCE RICAS,
SUPERINTENDENTE DA ASSOCIAÇÃO
MINEIRA DE DEFESA DO AMBIENTE

GUSTAVO CUNHA
METRO BELO HORIZONTE

A falta de mão de obra qua-
lificada para trabalhar no
comércio da capital neste
fim de ano preocupa o se-
tor supermercadista. Nas
contas da Amis (Associação
Mineira de Supermerca-
dos), seriam necessários oi-
to mil trabalhadores para
atender a demanda dos es-
tabelecimentos. Mas a ex-
pectativa é de preencher
somente quatro mil vagas
até o fim do ano.

“A falta de funcionários
capacitados atrasa os in-
vestimentos no setor", ava-
lia Adilson Rodrigues, su-
perintendente da Amis.

Desde o início do ano fo-
ram inaugurados 45 novos
supermercados em Minas,
em investimentos que so-
mam R$ 220 milhões. As
vagas ociosas são em sua
maioria para açougueiros,
confeiteiros e caixas.

METRO BH

Supermercados não
conseguem contratarHá 28 obras em rodovias que ainda nem começaram

BETO BARATA/FOLHAPRESS

Reivindicações

O que os moradores da

Pampulha cobram:

1 Obras de desassorea-
mento para que a Lagoa
volte a ter seu espelho
d’água original

2 Eliminar as fontes de as-
soreamento

3 Evitar que o esgoto da
região seja lançado na
Lagoa

4 Tratar a água, eliminar o
mau cheiro e fazer com
que ela volte a sediar es-
portes náuticos

5 Preservar nascentes e
cursos d’água

6 Desenvolver trabalhos
de conscientização am-
biental



A polícia civil de Minas Ge-
rais inaugura hoje um
NAC (Núcleo de Atendi-
mento e Cidadania) exclu-
sivo para a comunidade
LGBT, que reúne lésbicas,
gays, bissexuais e traves-
tis. Lá, vítimas de violên-
cia e criminalidade pode-
rão registrar ocorrência e
pedir proteção.

A criação do  núcleo é
iniciativa pioneira no Bra-
sil e poderá, futuramente,
evoluir para uma delegacia
específica. O NAC/LGBT
funcionará na sede da Divi-
são Especializada de Cri-
mes contra a Mulher, Idoso
e Portador de Deficiência,
na rua Paracatu, no Barro
Preto. Caberá ao núcleo
encaminhar o caso para
insvetigação que será feita
por outras unidades da Po-
lícia Civil.

Segundo a titular da Di-
visão, delegada Margaret
de Freitas Assis Rocha, o es-

paço de atendimento ex-
clusivo permitirá uma ava-
liação preliminar dos fatos
relacionados à identidade
de gênero e também uma
correta orientação das víti-
mas sobre procedimentos
necessários, como requisi-
ção de exames.

"O núcleo é peça impor-
tante das políticas públicas
de respeito e valorização
da vida digna e sem qual-
quer distinção, inclusive,
em relação à identidade de
gênero e orientação se-
xual", ressalta a delegada.
A unidade vinha trabalhan-
do, em caráter experimen-
tal, desde julho. De acordo
com a delegada, 15 casos
de violência contra homos-
sexuais estão sendo investi-
gados a partir de denúncia
registradas no núcleo. Lá,
vítimas poderão contar
também com atendimento
psicológico e mediação de
conflitos. METRO BH

Mais um caso de meningite confirmado
Em relação aos casos confir-
mados e suspeitos de me-
ningite em Ouro Branco e
região, a SES (Secretaria de
Estado de Saúde), por meio
de nota,  informou que on-
tem foi confirmado um caso
de meningite no município
de Congonhas. Trata-se de
uma moradora da cidade,

uma adolescente de 17 anos. 
Segundo o órgão, a pa-

ciente está internada para
acompanhamento, e seu
quadro de saúde está evo-
luindo bem. 

inda de acordo com a
nota, está sendo realizada
uma investigação epide-
miologia para verificar se

este caso tem ou não rela-
ção com os dos outros dois
casos, que ocorreram com
funcionários de uma cons-
trutora, em Ouro Branco. A
secretaria rechaça a possi-
bilidade de surto, por con-
siderar que os casos notifi-
cados até o momento não
excederam o previsto para

a região
No período entre janeiro

e outubro de 2011, foram
notificados, até o momen-
to, 793 casos de meningite
no Estado, destes, 117 evo-
luíram para o óbito. Em
Ouro Branco foram 9 casos,
sendo que 2 foram a óbito.

METRO BH

Cemig lança alerta
em dia de chuva
Em dia de chuva forte, a
orientação é não sair de
casa e esperar a tempesta-
de acabar. A recomenda-
ção é da Cemig (Compa-
nhia Energética de Minas
Gerais). Durante uma tem-

pestade, a companhia pe-
de que o consumidor evite
ligar aparelhos eletrôni-
cos, tombar banho e usar
o telefone, pois pode ha-
ver risco de choque.

METRO BH

Lésbicas, gays, bissexuais e
travestis terão núcleo para fazer
denúncias de discriminação

Unidade será inaugurada hoje

Polícia terá atendimento
especial para os ‘LGBT’

Unidade funcionará na rua Paracatu, 822

GUSTAVO ANDRADE/METRO BH

Um projeto de lei que tra-
mita na Câmara de Belo
Horizonte reconhece o au-
tismo como deficiência. O
reconhecimento é uma de-
manda antiga, principal-
mente das famílias dos au-
tistas, que não conseguem
tratamento adequado e
nem os benefícios concedi-
dos aos deficientes. 

Na prática, o município

fica obrigado a oferecer tra-
tamento nos centros de
atendimentos integrados,
exames de diagnóstico gra-
tuitos e beneficios, como o
passe livre no transporte
coletivo.

A prefeitura informa
que faz atendimento regu-
lar aos autistas nos postos
de saúde e nos Centros de
Referência em Saúde Men-

tal, mas segundo a presi-
dente da Associação dos
Pais e Amigos de Pessoas
Especiais, Estela Maris
Guillen, os centros aten-
dem a todos os doentes
mentais e não possuem es-
trutura para as necessida-
des específicas dos autistas.
Em casos de crises agudas,
por exemplo, ela diz que
há recusa de atendimento

porque os autistas se tor-
nam agressivos. 

O tratamento do autis-
mo é contínuo e caro: che-
ga a custar R$ 4 mil por pa-
ciente.  Já existe um proje-
to de autoria do Senado,
que instituti uma política
nacional de proteção aos
autistas, e está tramitando
na Câmara dos Deputados.

METRO BH

Rede de atendimento para autistas será ampliada 

JOEL SILVA/FOLHAPRESS

Projeto reconhece autista como deficiente

www.metropoint.com
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Só 55% das cidades
têm coleta de esgoto

Quase metade (45%) das
cidades brasileiras não
tem rede coletora de esgo-
to, segundo pesquisa di-
vulgada ontem pelo IBGE
usando dados de 2008. E
do total coletado, só 29%
dos resíduos passam por
estações de tratamento
antes de ser descartados.

Os dados mostram que
a  situação tem melhora-
do muito pouco em rela-
ção à pesquisa anterior,
de 2000. Naquele ano, a
parcela de municípios
sem rede coletora de esgo-
to era de 47,8%.

Além disso, há muita
diferença entre as regiões.

enquanto na região Norte,
96,5% das cidades não têm
rede coletora, no Estado
de São Paulo apenas um
município (Itapura) estava
nessa situação. 

A pesquisa leva em con-
ta apenas a existência ou
não da rede coletora, e
não a abrangência de co-
bertura dentro de cada
município . 

Coleta de lixo
Os dados também apon-
tam que metade (50,8%)
dos municípios brasileiros
ainda destinavam seus de-
jetos para lixões a céu
aberto. Em média, 183,5

mil toneladas de lixo são
recolhidas diariamente
nos municípios. Em 40,2%
das cidades, a coleta do-
miciliar é realizada todos
os dias, e em 36,08%, três
vezes por semana. 
A coleta seletiva é realiza-
da em apenas 17,9% das
cidades do país, principal-
mente no Sul e no Sudes-
te. Apesar de baixo, o nú-
mero representa um avan-
ço em relação a 2000,
quando apenas 8,2% dos
municípios realizavam a
coleta seletiva do lixo.

Alagamentos
O levantamento também

revela que 2.274 municí-
pios brasileiros sofreram
inundações em área urbana
nos cinco anos anteriores à
pesquisa. O número repre-
senta 40,8% do total das ci-
dades do país. Em 698 de-
les, as enchentes ocorreram
em áreas que não costu-
mam ser alagadas.

De acordo com o IBGE,
a consequência da falta de
saneamento e as enchen-
tes é o grande número de
internações por doenças
como diarreia, leptospiro-
se e hepatites virais no
país. O índice chega a 309
para cada 100 mil habi-
tantes. METRO

Na Região Norte, menos de 5% dos municípios possuem rede coletora,
de acordo com pesquisa do IBGE Coleta seletiva de lixo está presente
em apenas 17,9% das cidades, principalmente no Sul e Sudeste

Ranking do saneamento

Porcentagem de coleta e tratamento de esgoto

Sul Centro-Oeste

55

29
13 8

46

19

95

48 40

24 28 25

BrasilBrasil ttro Oro-ONorte S lNordeste Sudeste

coleta tratamento

MARIO ANGELO/FUTURA PRESS
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Incorporadora será multada por
atrasos na entrega do imóvel 

O atraso na entrega de
imóvel renderá multa à
incorporadora responsá-
vel pelo imóvel, conforme
o TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) assina-
do pelo Ministério Público
e o Secovi-SP. Por ter sido
assinada pela Promotoria
de Justiça do Consumidor,
a medida tem validade na-
cional.

Os contratos deverão
conter cláusulas penais pa-
ra o caso de atraso supe-
rior ao prazo de tolerân-
cia, que será de até 180
dias. Nesse caso, a empre-
sa pagará 2% do valor até
então pago pelo consumi-
dor. A incorporadora tam-
bém sofrerá multa de 0,5%
ao mês do valor já pago pe-

lo consumidor a partir do
final do prazo de tolerân-
cia. O dinheiro deve ser de-
volvido em desconto até
90 dias após entrega das
chaves ou assinatura da es-
critura. As construtoras
deverão incluir nos contra-
tos uma previsão de tole-
rância, que não poderá ser
superior 180 dias.  

O Secovi terá o prazo de
60 dias para orientar as
empresas, que deverão
aplicar as regras, a partir
de 120 dias após o recebi-
mento de notificação ex-
pedida pela Promotoria de
Justiça do Consumidor. 

Tramita na Câmara
Muncipal de Belo Horizon-
te projeto de lei com obje-
tivo semelhante. METRO

Acordo assinado entre Secovi e Ministério Público prevê cobrança de 2% sobre o valor já pago pelo consumidor 
Contratos deverão conter cláusulas penais e prazo de tolerância Cada mês renderá 0,5% de multa

Sem acordo com governo,
aeroportuários realizam
greve hoje e amanhã
Os aeroportuários de Gua-
rulhos (SP), Campinas (SP)
e Brasília não chegaram a
um acordo com o governo
e decidiram manter a pa-
ralisação de 48 horas, in-
ciada ontem à noite. Em
reunião entre sindicalistas
e representantes do gover-
no federal, não houve ne-
gociação. Os aeroportuá-
rios são contra o modelo
de privatização dos aero-

portos aprovado pela pre-
sidenta Dilma Rousseff.

A Infraero (Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura
Aeroportuária) informou
que vai manter o plano de
contingência para garantir
a capacidade de operação
dos três terminais durante
a paralisação dos funcioná-
rios. Para isso, a estatal vai
fazer o remanejamento de
funcionários.

Por mês, o aeroporto de
Guarulhos, na Grande São
Paulo, recebe, em média,
cerca de 22,1 mil aerona-
ves e 2,4 milhões de passa-
geiros. A média mensal de
Viracopos, em Campinas, é
de 8.025 aeronaves e cerca
de 612,5 mil passageiros. O
aeroporto de Brasília movi-
menta, por mês, média de
15,5 mil aeronaves e 1,2
milhões de pessoas. METRO

BC reduz Selic para 11,5% ao ano
O Copom (Comitê de Políti-
ca Monetária) do Banco
Central anunciou ontem
uma redução de 0,5 ponto
percentual na taxa básica
de juros. Com isso, a Selic
passa de 12% para 11,50%
ao ano. 

“O Copom entende que,
ao tempestivamente miti-
gar os efeitos vindos de um
ambiente global mais res-
tritivo, um ajuste modera-
do no nível da taxa básica é
consistente com o cenário
de convergência da infla-

ção para a meta em 2012”,
informou o BC em nota. Es-
se é o segundo corte conse-
cutivo na taxa básica da
economia. Na reunião de
agosto, o Copom reduziu a
taxa básica de juros em 0,5
ponto, surpreendendo o
mercado financeiro.

Assim que o Copom
anunciou a redução  da  Se-
lic, a Caixa Econômica Fe-
deral divulgou comunicado
sobre corte dos juros tam-
bém em suas linhas de fi-
nanciamento para consu-

midor e empresas.
A Caixa não informa os

percentuais de redução,
mas adiantou que serão
contemplados produtos co-
mo cheque especial, crédi-
to pessoal, antecipação de
décimo-terceiro salário, fi-
nanciamentos de veículos
e de turismo, no caso da
pessoa física.  As empresas
serão beneficiadas com re-
duções nas linhas de capi-
tal de giro, compras de
bens de consumo duráveis,
crédito especial e outros.

A CNI (Confederação Na-
cional da Indústria) divul-
gou nota elogiando a coe-
rência do Copom. Na visão
da CNI, a decisão foi acerta-
da e veio em linha com as
preocupações crescentes
sobre o agravamento da
crise econômica mundial.
A Contraf-CUT (Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro)
considerou que o ritmo de
queda da Selic é muito len-
to e que o BC deveria ter
mais ousadia. METRO

Poupança cresce
17% em um ano
Os depósitos em caderne-
tas de poupança, adminis-
tradas pela Caixa Econômi-
ca Federal, cresceram 17%
nos últimos 12 meses en-
cerrados em setembro,
quando o estoque de pou-
pança atingiu R$ 143,9 bi-
lhões no banco oficial. Vo-
lume que corresponde a
35,23% de todos os depósi-
tos de poupança no siste-
ma financeiro nacional

(SFN), que somam R$ 408,4
bilhões.

O aumento da poupança
tem sido mais acentuado
na Caixa. Tanto que a insti-
tuição registrou 82,5% (R$
7,8 bilhões) de toda a capta-
ção líquida em poupança,
de janeiro a setembro des-
te ano, como mostram da-
dos divulgados pelo BC
(Banco Central).

METRO

Prazo de tolerância para atrasos será de até 180 dias

LUCAS LACAZ RUIZ/FUTURA PRESS

Infraero diz que vai remanejar funcionários

LUCIANO BERGAMASCHI/FUTURA PRESS



Grécia é o país mais afetado pela crise do euro

JOHN KOLESIDIS/REUTERS

Atenas se tornou uma pra-
ça de guerra ontem, no pri-
meiro dia de uma greve ge-
ral de 48 horas convocada
pelos sindicatos para pro-
testar contra os cortes de
benefícios sociais. Segundo
a polícia, 70 mil pessoas fo-
ram às ruas da capital. Em
todo o país, o movimento
mobilizou 125 mil indigna-
dos – o número mais alto
desde o início da crise do
euro, em 2010.

Houve confronto entre
manifestantes e policiais
em vários pontos de Ate-
nas. Quase 200 jovens ati-
raram coquetéis molotov e
pedras contra policiais que
impediam o acesso ao Par-
lamento, provocando a
resposta das forças de se-
gurança com bombas de
gás lacrimogêneo.

A greve levou à paralisa-
ção dos serviços públicos,
escolas, escritórios do go-

verno, bancos e estabeleci-
mentos comerciais. Como
medida de prevenção, a
polícia teve de fechar duas
estações de metrô no cen-
tro da cidade.

Na praça Syntagma, on-
de fica o Parlamento, 5 mil
agentes foram mobiliza-
dos para impedir uma in-
vasão do local durante a
votação de ontem, em que
os deputados deram a pri-
meira aprovação a novos

cortes – o que pode gerar
manifestações ainda mais
violentas hoje.

Os novos cortes e ajustes
fiscais, que serão votados
novamente hoje, são condi-
ções impostas pela União
Europeia para a entrega das
próximas parcelas do paco-
te de ajuda financeira.

Violência e 
greve levam
caos à Grécia

País enfrenta pior manifestação desde o início da crise 
Parlamento aprova novos cortes e greve continua
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“Nós estamos
em uma luta
agonizante,
mas necessária,
para evitar o
ponto final e
mais duro da
crise.”
EVANGELOS VENIZELOS,
MINISTRO DAS FINANÇAS,
SOBRE OS CORTES

FRANÇA

Carla Bruni
dá à luz uma
menina
O casal formado pelo
presidente francês, Ni-
colas Sarkozy, e a can-
tora italiana Carla Bru-
ni ganhou ontem o seu
primeiro bebê. A pri-
meira-dama deu à luz
uma menina na clínica
La Muette, em Paris.  

O nascimento acon-
teceu sem a presença
do pai, que estava reu-
nido com a chanceler
Angela Merkel, na Ale-
manha, para discutir a
crise econômica. Antes
de embarcar para o
compromisso oficial,
Sarkozy fez uma visita
rápida à maternidade. 

METRO

O reconhecimento facial
para desbloqueio do celu-
lar é a grande novidade do
Android 4.0 – também co-
nhecido como Ice Cream
Sandwich –, novo sistema
operacional do Google para
celulares e tablets.  

O software, apresentado
ontem em conjunto com o
Galaxy Nexus, smartphone
da Samsung projetado espe-
cialmente para o novo An-
droid, também melhorou o
reconhecimento de voz,
tanto para tradução como
para locução de textos. 

Em seu blog oficial (goo-
gleblog.blogspot.com), o
Google destaca outras evo-
luções no novo sistema
operacional: a companhia
afirma que aperfeiçoou a
função de teclado, tornou
mais interativas as notifica-
ções e criou widgets de ta-
manho variável.

A introdução da ferra-
menta Android Beam, que
utiliza a tecnologia NFC
(Near Field Communica-
tion) torna possível com-
partilhar instantaneamen-
te vídeos, mapas, sites e
aplicativos entre dois tele-
fones, ao aproximá-los.

“Tudo foi repensado e
reformulado para tornar o
Android simples, bonito e

mais que inteligente”, pu-
blicou a Samsung em seu
site. A companhia deve co-
locar à venda o Galaxy Ne-
xus com o software do Goo-
gle a partir do mês que vem
nos EUA, Europa e Ásia.

Galaxy Nexus
O smartphone desenvolvi-
do para o Android 4.0 pos-
sui tela de alta definição de
4,65 polegadas, processa-
dor de duplo núcleo de 1,2
GHz e suporta banda larga
na nova tecnologia LTE
(4G) ou na última evolução
do 3G, o HSPA. 

METRO COM AGÊNCIAS

Novo Android 
reconhece usuário 

Hugo Barra, diretor 

de produção do Android

BOBBY YIP/REUTERS
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Um dos maiores violeiros
do Brasil se apresenta, ama-
nhã, em Belo Horizonte. 

Com mais de 30 anos de
carreira e dez discos solo
gravados, Almir Sater can-
tará as músicas de seu úl-
timo álbum “7 Sinais”,

além dos grandes sucessos
como o clássico "Tocando
em frente”. 

O cantor, do Mato Grosso
do Sul, é um dos responsá-
veis pelo resgate da viola de
sete corda no país. Em par-
ceria com Sérgio Reis e Re-

nato Teixeira, compôs can-
ções que são consideradas
pérolas da música caipira e
regional brasileira. 

O evento contará com
duas opções de espaço para
o público: o espaço lounge,
que terá sistema open bar, e

mesas, com comida e bebi-
da liberadas. Os ingressos
podem ser comprados no lo-
cal show ou na Koni Store.
Também foram disponibil-
zadas entradas promocio-
nais no peixeurbano.com. 

METRO BH

No Espaço Meet Porcão 
(av. Raja Gabaglia, 2985 - 
Estoril. Tel.: 3293-8787).
Amanhã às 20h30.
Mesas (venda mínima 
de 04 lugares) a R$ 1000  
e espaço lounge a R$ 150
(unitário).

2

Repertório terá músicas do novo CD e antigos sucessos

DIVULGAÇÃO

Almir 
Sater 

Comédia de
sucesso volta
a Beagá

Um homossexual assu-
mido, inconformado com
a própria morte, decide
fugir do céu para viver no-
vas experiências e acaba

criando uma grande con-
fusão ao encarnar em um
machista radical.  Esse é o
contexto de “Acredite, um
espírito baixou em mim”,
peça que entra em cartaz
hoje na capital.

A comédia, estrelada
por Ilvo Amaral e Maurí-
cio Canguçu, completa 13
anos e já foi vista por qua-

se dois milhões de pes-
soas. METRO BH

No Teatro Alterosa (av. Assis
Chateaubriand, 499 – Flores-
ta. Tel.: 3237 6611).
De amanhã a domingo. 
Quinta à sádado às 21h. do-
mingo às 19h. 
De R$ 15 a R$ 40. 
Classificação: 10 anos.

DIVULGAÇÃO

cultura dedilha viola
em BH

Será aberta hoje, na ca-
pital, a exposição “Em
torno de Butor: imagens e
palavras". 

Com curadoria de Phi-
lippe Enrico, a mostra
conta com releituras de
obras do poeta, romancis-
ta e ensaísta Michel Butor
feita por oito artistas
plásticos contemporâ-
neos.

A obra de Butor é consi-
derada uma das mais im-
portantes da atualidade.

METRO BH

No Café 104 (pça. Ruy 
Barbosa, 104 - Centro).
De amanhã a 29/10.
De 17h à meia noite.
Entrada gratuita. 

Cena da peça que arranca risadas do público há 13 anos

Livro aplica
física ao 
cotidiano
Por que aparecem
“chuviscos” na televi-
são quando um canal
está fora do ar? O que
é uma estrela caden-
te?  As respostas para
essas perguntas estão
na obra  “Física do dia
a dia” que será lança-
da hoje em Belo Hori-
zonte.  Em dois volu-
mes, os livros são da
pesquisadora e pro-
fessora aposentada
do Departamento de
Física do Instituto de
Ciências Exatas da
UFMG, Regina Pinto
de Carvalho. O volu-
me I foi escrito em
1998 com os alunos
da licenciatura e será
reeditado, já o volu-
me II é uma novidade
e foi elaborado a par-
tir de sugestões en-
viadas, através da in-
ternet, por pessoas
que leram o primeiro
exemplar. METRO BH

No Praça de Serviços
da UFMG (Campus
Pampulha).
Amanhã às 16h.

DIVULGAÇÃO

Obra de Wanda 
Tófani, em exposição 

Exposição em
torno de Butor

Com mais de 30 anos de
carreira, violeiro tem dez 

discos solo gravados



cultura www.metropoint.com
QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2011

09

Metro
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Jesus “Aguaje” Ramos: Maria Bethânia e Carlinhos Brown o fascinam

Trombonista do grupo que popularizou os ritmos
cubanos mundo a fora falou ao Metro sobre tradição 

JESUS ‘AGUAJE’:
‘O BUENA VISTA SE

MANTÉM AUTÊNTICO’

MARK METCALFE/GETTYIMAGES Manter vivo um estilo mu-
sical popularizado nas pri-
meiras décadas do século
passado exige fidelidade e
devoção que poucos músi-
cos conseguem reunir. É o
caso de Jesus “Aguaje” Ra-
mos, trombonista do Bue-
na Vista Social Clube, que
conversou com o Metro
antes das apresentações
no Brasil.

O músico onfirmou o
desejo do grupo de se man-
ter fiel aos ritmos tradicio-
nais cubanos: guajiras,
mambos, salsas, rumbas,
merengues, cha-cha-chás,
sons e danzóns. A turnê
brasileira começa hoje por
São Paulo.

O senhor representa o lado
veterano do Buena Vista 
Social Club, que agora tem
novos músicos na 
formação. Essa nova 
geração traz mudanças à
música de vocês?
Desde o primeiro dia ten-
tamos fazer o mesmo, nos
manter fiéis ao nosso esti-
lo. Apesar da juventude
dos novos integrantes, a
banda se mantém autênti-
ca e sempre vai estar liga-
da às suas raízes, como o
cha-cha-cha e o son [rit-
mos típicos cubanos].

O que motiva uma banda com
tanto tempo de estrada a con-
tinuar na ativa?
Somos uma grande família,
essa é a maior motivação.
Todos se dedicam ao máxi-
mo para que a música seja
o mais perfeita possível, e
isso gera uma união muito
forte entre nós. 

O filme “Buena Vista Social
Club”, de Wim Wenders, am-
pliou muito o público de vo-
cês. Pensam em fazer um no-
vo filme?
O filme levou a nossa his-
tória para o mundo inteiro,
mas não chegamos a pen-
sar em fazer outro. Apesar
disso, Wim Wanders con-
seguiu mostrar que fazer
música cubana tradicional
é algo incrível.

Para quando podemos espe-
rar um novo álbum?
Já estamos trabalhando
nisso, apesar de o público
ainda valorizar muito as
produções antigas, princi-
palmente os clássicos co-
mo "Chan Chan". Ainda
não temos uma data para o
lançamento, mas em breve
vai sair o DVD com o show
ao vivo em Nova York.

Vocês não costumam falar

muito de política... Existe al-
guma mágoa com o governo
cubano? Faltou apoio do Esta-
do a vocês?
Foi justamente o contrário,
sempre tivemos muto
apoio do Ministério da Cul-
tura, e acredito que todos
os outros grupos também.
Nós apenas tivemos mais
sorte de nos sair bem com
a banda e conseguir uma
boa aceitação fora de Cuba.

O que vocês esperam dos
shows no Brasil?
Estamos muito contentes,
encantados. As raízes brasi-
leiras são as mesmas que as
nossas. O Brasil é uma po-
tência musical, tem grupos
e músicos incríveis, e mes-
mo assim nos aceitam mui-
to bem... É sempre uma ex-
periência muita rica.

O senhor gosta da música 
brasileira?
Me fascina, é muito boa,
ritmada... Os músicos são
ótimos, em especial os
trombonistas e violonistas.
Entre os cantores, gosto
muito do Carlinhos Brown
e da Maria Bethânia.

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO



Hilton Rocha
A eventual expansão do Hospital Hilton Rocha é ina-
ceitável. A Serra do Curral é um patrimônio tombado e
está em área de proteção ambiental. Como é que se
pode pensar em liberar para um hospital maior com os
riscos de acabar com este patrimônio natural da nossa
cidade? Já não basta o incêndio que foi causado por
uma festa no Parque Municipal das Mangabeiras e de-
vastou a Serra do Curral? 
Carlos A. - Belo Horizonte, MG

Sacolas plásticas
A restrição do uso de sacolas plásticas em Belo Hori-
zonte para preservar o meio ambiente foi muito im-
portante. Mas considero que foi uma medida
paleativa, uma vez que empresas continuam despe-
jando produtos tóxicos indiscriminadamente em rios e
córregos da região. É só ver o exemplo da lagoa da
Pampulha, represa que sofre há anos com o descaso
das autoridades. Até quando?
Ricardo de Oliveira - Belo Horizonte, MG
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Poderá ter benefícios em sua carreira.
Suas amizades podem ter alguma im-

portância para suas concepções filosóficas ou
religiosas neste período.

Touro – 21/4 a 20/5
Irá se dedicar a algum novo estudo
por influência de amigos. Se fizer via-

gens ao exterior, é provável que faça boas
amizades que se manterão por muito tempo. 

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Neste período você vai querer con-
sertar sua situação financeira, terá

muitas esperanças a esse respeito. Peça auxí-
lio para seus amigos se tiver dificuldades.

Câncer – 21/6 a 22/7
Será um bom período para se dedicar
a um curso superior ou de aperfei-

çoamento profissional. O estudo irá ajudá-lo a
realizar melhor seus projetos de vida.

Leão – 23/7 a 22/8
Será um período em que você preci-
sa ter muita cautela com seu dinhei-

ro. Bom momento para quem se dedica a
pesquisas científicas ou literárias. 

Virgem – 23/8 a 22/9
Você terá bons momentos e todo o
apoio que precisar. Pode ter dificulda-

des financeiras, e sofrer algum prejuízo por
causa de um engano em investimentos. 

Libra – 23/9 a 22/10
Você estará muito voltado para as-
suntos domésticos e para as preocu-

pações familiares. Estará bem mais emotivo
que o seu normal.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Poderá se sentir mais desgastado e
com uma certa sensação de envelhe-

cimento. Talvez você deva aproveitar essa fa-
se para reorientar seu estilo de vida.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você estará mais corajoso para tentar
investimentos de risco e especula-
ções. Estará bem organizado para ad-

ministrar suas finanças da melhor maneira.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Excelente período para seus assuntos
intelectuais, como estudos e escritos,

porque você estará com boa capacidade de
análise, raciocínio e crítica.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Você estará bem organizado e prático
para resolver as pequenos problemas.

Estará com muito talento para trabalhos ma-
nuais. 

Peixes – 20/2 a 20/3
Você vai querer remodelar sua casa
e refazer a decoração. Pode dar vá-
rias festas em casa, pois estará mais

sociável e será um bom anfitrião.   

Tania Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações 11 4994-4327. Rua das Figueiras,
2.146, Sto. André/SP. Atendimentos On-line com a Equipe Tania Gori www.taniagori.com.br.  Participe hoje, às 20h,
da palestra gratuita “Halloween – Sua Mitologia, traga esta energia para a sua vida”.

Horóscopo

Dia dedicado à deusa pré-helênica Eileithya, guardiã dos partos e dos recém-nas-
cidos, posteriormente, assimilada à deusa Artemis. Na China e no Tibet comemo-
ram-se os ancestrais, honrando as deusas Chang-O, Chih Nu, Kwa Yin e Nu Kwa.

por Tânia Gori

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metrobh

@pedrosciarotta: Às vezes é
necessário, mas não confio. A
maioria dos valets dirige que nem
malucos!

@mirnaabreu: Não confio, mas
entrego porque, geralmente, não
vejo outra opção e temo sanções.

@_rocklobster: Não confio, mas
entrego.

Você entrega seu carro aos serviços

de valets de bares, casas noturnas e

restaurantes? Confia no serviço?

10
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Há até alguns anos, um dos
principais dramas dos ho-
mens mais vaidosos era a
ameaça da perda de cabe-
los. Mas, hoje em dia, a cal-
vície já não é mais motivo
para preocupações em ex-
cesso: se diagnosticada ce-
do, pode ser prevenida.

Dois produtos com ações
diferentes no organismo
podem evitar a queda capi-
lar. “O minoxidil e a finas-
terida são produtos consa-
grados para a alopecia an-
drogenética, a popular cal-
vície”, diz a dermatologista
Denise Steiner, presidente
da SBEC (Sociedade Brasi-
leira para Estudos do Cabe-
lo). “O minoxidil não tem
seu mecanismo de ação to-

talmente elucidado, mas
aumenta o percentual de
cabelos em crescimento. A
finasterida age em uma en-
zima denominada 5 alfa re-
dutase e impede a forma-
ção do DHT, que é o hormô-
nio responsável pelo afina-
mento do fio. É muito efi-

caz e segura.” 
Segundo a médica, exis-

te também um terceiro
composto, chamado loção
de 17 alfa estradiol, de
mecanismo semelhante ao
da finasterida. Qualquer
um dos medicamentos só
pode ser comercializado

com receita médica – cabe
ao dermatologista indicar
o tratamento mais adequa-
do para cada caso.

O minoxidil é de uso ex-
terno e não tem efeitos co-
laterais. Já a finasterida é
ingerida, e, de acordo com
estudos recentes, pode cau-

sar perda de libido e impo-
tência sexual. 

Implantes
Os tratamentos contra que-
da são eficientes para
quem não quer perder os
fios que ainda tem, mas
não fazem o cabelo perdido
voltar a nascer. Para quem
já é careca, a melhor opção
é recorrer ao implante. A
cirurgia consiste em inserir
na área sem cabelos alguns
fios retirados de outra re-
gião, sobretudo a nuca. “A
melhor opção é quando o
homem tem boa área doa-
dora, ou seja, cabelo grosso
na região da nuca”, diz a
dermatologista. 

METRO

Afinal, dá para evitar 
acalvície?

Se detectado a tempo, problema pode ser
contornado Mas para quem já perdeu 

os fios resta apenas o implante

EDER CHIODETTO/FOLHAPRESS

Estresse pode
levar à queda
de cabelos
A principal causa da alo-
pecia é o fator hereditário,
mas estudos apontam que
tanto homens quanto mu-
lheres que sofrem de altos

índices de estresse ten-
dem a perder mais cabe-
los do que as pessoas que
levam uma vida mais tran-
quila ou dispõem de 
tempo para relaxar com
frequência.

No entanto, o “calvo
por estresse” leva uma
vantagem em relação ao

careca por hereditarieda-
de: apesar da enorme
quantidade de fios que
caem, os cabelos voltam a
crescer normalmente. 

Os que trazem a alope-
cia nos genes não pos-
suem a mesma sorte. Ra-
ramente voltam a ver fios
nascerem de novo. METRO

+
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Como não poderia ser di-
ferente, Brasil e Argentina
fizeram uma estreia cerca-
da de rivalidade. E o pla-
car, ontem, na abertura do
Futebol Masculino do Pan
2011, ficou na igualdade
de gols: 1 a 1. 

Jogando em campo sin-
tético, a Argentina come-
çou a partida melhor, mas
sem criar chances claras
de gol. Aos poucos, o Bra-
sil equilibrou as ações e a
partida ficou amarrada. 

Na metade final do pri-
meiro tempo, os argenti-
nos de novo dominaram o
jogo e quase abriram o
placar. Aos 35 minutos,
Araujo ficou na cara do

gol, mas desperdiçou a
chance.

Na etapa complemen-
tar, o time de Ney Franco
passou a melhor após a
entrada do Cidinho. Aos
19 minutos, o meia bota-
foguense deu um passe
açucarado para Henrique,
que finalizou com preci-
são para abrir o placar. 

Após o gol, os brasilei-
ros tomaram conta da par-
tida e davam pinta que
ampliariam a vantagem.
Mas, aos 29, Araujo rece-
beu na área e chutou cru-
zado para empatar o jogo.

O time de Ney Franco
pega agora Cuba, na sexta-
feira. METRO BH

Brasil e Argentina
ficam no empate

Brasileiros abriram o placar, mas
permitiram o empate dos argentinos
no primeiro jogo de futebol do Pan

Brasileiros e argentinos fizeram jogo bastante disputado

JEFFERSON BERNARDES/VIPCOMM

O Peixe precisou de menos
de 30 minutos para fazer o
torcedor corintiano sorrir.
Neymar e Borges marca-
ram dois lindos gols no iní-
cio e o Peixe venceu o Bota-
fogo por 2 a 0, em partida
adiada pela 21a rodada do
Campeonato Brasileiro. Pa-
ra o alvinegro praiano, o re-
sultado pouco mudou sua
situação na tabela de classi-
ficação – subiu para o 11o

lugar – mas evitou que os
cariocas tomassem a lide-
rança do Timão.

Neymar, inspirado, foi o
nome do jogo. Além de dis-
tribuir dribles, o atacante
marcou um golaço, o pri-
meiro do seu time. Após re-
ceber a bola na entrada da
área, a Joia tirou o marca-
dor duas vezes e só colocou
no canto esquerdo do golei-
ro Jefferson.  

Pouco depois foi a vez de
Borges virou sobre o mar-
cador e acertou um balaço
indefensável. 

O próximo compromisso
do Santos na competição é
no domingo, às 18h, contra
o Flamengo, no Engenhão.
Para o duelo, o técnico Mu-
ricy Ramalho deve poupar
alguns titulares. METRO

Santos vence
e ajuda rival
Corinthians

SATIRO SODRÉ/AGIF/FOLHAPRESS

Brasil faz bonito no nado
A equipe brasileira terminou em terceiro lugar no pri-
meiro dia de provas do nado sincronizado em equipe,
chamado de rotina técnica. As canadenses ficaram
com o primeiro posto, seguidas pelo grupo  america-
no. A disputa de medalhas da rotina livre está marcada
para a próxima sexta-feira.

Nado sincronizado

Meninas se apresentam na piscina de Guadalajara

O nadador Thiago Pereira
venceu a prova dos 200 m
medley e tornou-se o bra-
sileiro com o maior núme-
ro de medalhas de ouro
em Jogos Pan-Americanos.
Com a vitória, o carioca
ultrapassou o mesa-tenista
Hugo Hoyama como
maior vencedor do Brasil
no evento.

Hoyama e Thiago Perei-
ra têm dez medalhas de ou-
ro, mas o nadador tem
mais pratas: 2 a 1. O cario-
ca ainda tem três bronzes
em Pans. 

Thiago começou a escre-
ver a sua história em Santo

Domingo, em 2003, com
uma prata e um bronze. No
Rio, em 2007, abocanhou
seis ouros, uma prata e um
bronze. Em Guadalajara, já
venceu quatro ouros e um
bronze. METRO BH

Thiago Pereira vence
e vira o maior do Pan

Beltrame é
prata no remo
Fabiana Beltrame conquis-
tou uma medalha de prata
para o Brasil na categoria
Single Skiff do remo femi-
nino. A brasileira, atual
campeã mundial, não con-
seguiu superar a americana
Jennifer Goldsack.  Fabia-
na, que fez o tempo de
7min55s42, ficou 6s65
atrás da rival. METRO

JORGE SILVA/REUTERS

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

CORINTHIANS 54 16 43 13

VASCO 54 15 47 12

BOTAFOGO 52 15 46 12

FLAMENGO 51 13 49 11

FLUMINENSE 50 16 44 6

SÃO PAULO 48 13 50 13

INTERNACIONAL 47 12 43 10

FIGUEIRENSE 44 11 38 2

GRÊMIO 42 12 34 -4

ATLÉTICO-GO 42 11 37 3

SANTOS 41 12 42 -2

CORITIBA 41 11 47 10

PALMEIRAS 41 9 35 5

BAHIA 36 8 34 -3

CEARÁ 32 8 36 -15

CRUZEIRO 31 8 34 -5

ATLÉTICO 30 8 35 -13

ATLÉTICO-PR 28 6 28 -16

AVAÍ 26 6 39 -24

AMÉRICA 24 4 38 -14

Brasileiro 2011

Nadador tem dez ouros

*QUADRO DE MEDALHAS

1º EUA 32 28 22

2º BRASIL 12 11 13

3º MÉXICO 9 7 15

4º CANADÁ 7 9 17

5º CUBA 6 8 6

6º ARG 6 5 6

7º COL 6 5 5

8º VEN 3 6 9

9º REP.DOM 3 0 1

10º GUA 2 1 1

Ouro Prata Bronze
País

*Até o fechamento da edição
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Ele conquistou mais de 50
títulos no comando da Se-
leção Brasileira de Vôlei
Feminino e Masculino. Ga-
nhou tudo que um técnico
sonha. Na última década,
teve uma média de 3,5 tí-
tulos por ano e conquistou
o Brasil com seu jeito agi-
tado à beira das quadras.
Bernardinho já está na his-
tória. Revelou, consolidou,
criou estrelas na Seleção.
Nascido em 25 de agosto
de 1959, Bernardo Rocha
de Menezes foi prata na
Olimpíada de Los Angeles
em 1984 como jogador.
Mas 20 anos depois, volta-
ria a uma final de Olimpía-
da para buscar o Ouro co-
mo técnico. O treinador fa-
lou ao Metro como vê hoje
o esporte no Brasil, os obs-

táculos para que o país se
dê bem na Olimpíada.

Bernardinho, mesmo com
tantas conquistas e agenda
cheia você acha tempo para
participar de projetos. Isso te
completa de alguma forma?
Para projetos de natureza
social encontro sempre
um espaço na minha agen-
da agitada. São projetos
importantes, que colocam
os valores na perspectivas
corretas. Muito mais im-
portantes dos que ganhar
e perder uma partida ou
um campeonato. Com rela-
ção a me completar, muita
coisa pode ser feita por
meio do esporte e o Insti-
tuto Compartilhar,  do
qual sou diretor presiden-
te, faz isto.

O Brasil vive um momento
brilhante no vôlei. Você

acredita que é possível fazer
com que outros esportes
olímpicos, como o bas-
quete, tenham um dia a
mesma qualidade no país?
O voleibol fez investimen-
tos e seguiu um planeja-
mento que gerou esses
bons resultados. Creio
que há talentos em todos
os esportes no Brasil e
com um bom trabalho po-
dem replicar esses resul-
tados. Mas tem que fazer
um bom diagnóstico da si-
tuação atual, planejar,
trabalhar duro e as coisas
começam a acontecer.
Não é de hoje para ama-
nhã.

O vôlei do Brasil há muito
tempo é respeitado em  todo
mundo. É possível dizer que

hoje o Brasil é o 
país do vôlei?
O Brasil certamente hoje é
uma referência do volei-
bol mundial e também se
tornou uma paixão nacio-
nal, mas ainda há uma boa
distância do futebol.

O trabalho de categorias 
de base do vôlei hoje no 
país é bom?
Certamente tem sido feito
um bom trabalho nas cate-
gorias de base, revelando
bons atletas, mas não po-
demos cair na armadilha
da acomodação. Por isso é
importante investir em
projetos sociais. Depois, os
melhores acabam indo pa-
ra os clubes onde melho-
ram seu nível de jogo e on-
de os melhores começam

a se destacar. Assim, ali-
mentam as seleções muni-
cipais, estaduais e brasilei-
ras. Primeiro, nas catego-
rias de base e, como ponto
máximo, a seleção adulta.

Acredita que um dia o 
vôlei terá o espaço 
merecido no Brasil, como
ocupa hoje o futebol e o bas-
quete nos EUA?
Acredito que estejamos
conquistando aos poucos
o espaço merecido. Porém,
é muito difícil comparar o
esporte brasileiro com o
mercado norteamericano,
pois são realidades dife-
rentes.

Técnico multicampeão comandando o vôlei do Brasil diz que o esporte ainda vai crescer mais no país 
Treinador pede investimento para que um dia os brasileiros sejam competitivos em outros esportes

“O voleibol fez
investimentos e

seguiu um
planejamento que

gerou bons
resultados.”

BERNARDINHO
‘VÔLEI NÃO É FUTEBOL, MAS
CONQUISTOU SEU ESPAÇO’

FOTOS:DIVULGAÇÃO

CARLOS GIACOMELI
METRO CAMPINAS

Metro
entrevista

Bernardinho acredita no esporte olímpico brasileiro, mas pede um diagnóstico atual para planejar o futuro
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Incomodada com as fre-
quentes especulações de
transferências de seus prin-
cipais jogadores, a diretoria
cruzeirense resolveu colo-
car a boca no trombone. E
garantiu: Fábio, Montillo e
Fabrício, que estariam na
mira de clubes paulistas, es-
tão garantidos para a próxi-
ma temporada. Único po-
rém fica por conta do volan-
te, que ainda precisa discu-
tir a renovação.

“Ainda não conversamos
com Fabrício para não atra-
palhar o foco. Uma negocia-
ção agora poderia causa ciu-
meira no elenco”, afimou o
o diretor de futebol Dimas
Fonseca. O jogador tem
contrato até dia 31 de de-
zembro e a diretoria garan-
te que as conversas com o
representante dele, Reinal-
do Pitta, já começaram. 

Mas a negociação defini-
tiva deve acontecer apenas
quando o Cruzeiro afastar
de vez o fantasma do rebai-
xamento. Sobre Montillo,
Fonseca afirmou que já re-
cusou diversas propostas.
“A garantia é a palavra do
Zezé Perrella e do Gilvan de
Pinho Tavares", afirmou.

Indagado sobre uma re-

portagem que apontava as
negociações entre o argenti-
no e o Corinthians adianta-
das, o diretor ficou nervoso.
“Você confia em uma notí-
cia mentirosa ou em mim e
no presidente do Timão,
Andres Sanchez?”. Já Fábio,
Fonseca garantiu não rece-
ber nenhuma proposta.

Dúvida
O volante Charles sentiu a
coxa direita no treino de
ontem e pode desfalcar a
equipe. Uma reavaliação vai
apontar o futuro dele.

Eles ficam
Diretor do futebol cruzeirense, Dimas Fonseca, deu entrevista coletiva

para garantir permanência de Fábio, Fabrício e Montillo para 2012

Diretoria deve conversar com Fabrício em dezembro

Fábio tem contrato com a Raposa até 2016

Cruzeiro já recusou várias propostas por Montillo

FOTOS: WASHINGTON ALVES/VIPCOMM

“Estão querendo
plantar no Cruzeiro
uma situação de
insegurança. Quero
pedir mais respeito
para divulgar as
notícias.”
DIMAS FONSECA, DIRETOR

THIAGO RICCI
METRO BELO HORIZONTE

Lateral tem grandes chances de ser liberado

BRUNO CANTINI/ATLÉTICO

Triguinho deve jogar
Ex-cruzeirense
depõe por 
estupro
BRANDÃO. O atacante de-
pôs à Justiça francesa so-

bre um crime
que teria come-
tido na época
em que estava

no Olympique de
Marselha,

em março
deste
ano.

Uma jovem de 23 anos o
acusa de estupro. O supos-
te crime teria acontecido
após os dois saírem de
uma boate.

O brasileiro prestou de-
poimento por quase qua-
tro horas e manteve a ver-
são de que teve uma rela-
ção consentida. METRO BH

Empate no
clássico sub-20
JÚNIOR. América e Cruzei-
ro ficaram no empate em
2 a 2 no Campeonato Mi-
neiro sub-20. Alisson e
Murilo fizeram os gols ce-
lestes e Vitinho e José Eus-
táquio marcaram para o
Coelho, em jogo realizado
em Pará de Minas.

O Atlético venceu o Tu-
pi por 3 a 0, na Cidade do
Galo. METRO BH

Minas encara
Olympico
VÔLEI. Minas e Olympico
se enfrentam pela quarta
rodada da primeira fase
do Campeonato Mineiro
de Vôlei Masculino. A par-
tida ocorre hoje, às 19h30,
na Arena Vivo, e tem en-
trada franca. METRO BH

Breves

CLEITON BORGES/CORREIO DE UBERLÂNDIA

Atlético goleou o Uberlândia no juvenil

Galo e Raposa
vencem no sub-17

Após receber a boa notícia
da volta do meia Daniel Car-
valho, o treinador Cuca po-
de ter mais um reforço para
o confronto contra o Flumi-
nense: o lateral Triguinho.

Se recuperando de um
edema na coxa direita, o jo-
gador fez trabalho físico e
deve ser liberado durante a
semana. Por outro lado,
Magno Alves, também com
edema, mas na coxa esquer-
da, continua no departa-
mento médico.

Ontem, os jogadores fize-
ram atividades físicas na
academia pela manhã e, à
tarde, realizaram treino téc-
nico. Daniel Carvalho parti-
cipou normalmente de to-
dos os exercícios.

O elenco volta a treinar
hoje, às 9h30.  

Com 50% de chances de
cair, segundo os matemáti-
cos, o Galo enfrenta os ca-
riocas no sábado. METRO BH

Se América, Atlético e Cru-
zeiro estão em péssima fase
no Brasileiro, as equipes
sub-17 encaram um mo-
mento melhor no campeo-
nato estadual.

O trio está no hexagonal
final do torneio e apenas o
América não venceu as par-
tidas de ontem, pela primei-
ra rodada da fase.

Em Sarzedo, Grande BH,
o Cruzeiro venceu o Boa Es-

perança por 3 a 1. Já em Juiz
de Fora, na Zona da Mata, o
Coelho ficou no empate
com o Sport.  

O melhor resultado foi
do Galo. Jogando em Uber-
lândia, no Triângulo, os
atleticanos golearam o time
local por 4 a 0. A última par-
tida do campeonato esta-
dual juvenil está marcada
para o dia 3 de dezembro. 

METRO BH

Criançada
americana
entra sem
pagar
A diretoria do América
anunciou mais uma promo-
ção para atrair os torcedo-
res. Para o confronto contra
o Grêmio, no sábado, na
Arena do Jacaré, o bilhete
terá preço único de R$ 10, a
meia custa R$ 5 e menores
de 12 anos entram de graça. 

A venda antecipada co-
meça hoje em três pontos
da capital: na sede do clube
e nas lojas Class Club Sion e
Buritis. Os responsáveis pe-
las crianças abaixo de 12
anos devem retirar o ingres-
so no dia do jogo, nos por-
tões 2 e 4.

O Coelho realizou coleti-
vo cheio ontem. O meia Lu-
ciano, o volante Glauber e o
zagueiro Anderson jogaram
após se recuperar de lesão.

METRO BH

Brandão ficou menos de 
cinco meses no Cruzeiro

BRUNO CANTINI/ATLÉTICO
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